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Årsmelding for Oppegård Vel 2021  
Styret har bestått av:  

Leder  Espen Gultvedt Solveien 6a  eg@bama.no 

Kasserer Mikael Bergqvist Sætreskogveien 33A  mikaelbergqvist@outlook.com   

Styremedlem Jan Erik Fredriksen Myraparkveien 23, jan.erik@follobrannvesen.no 

Styremedlem Per Næss  Myraveien 6  per.hh.naess@gmail.com   

Styremedlem Geir Homdrom Sætreskogveien 28  geir.homdrom@nordea.com 

Styremedlem Kjell Bakke  Tiurveien 3             kjellba3@online.no  

Styremedlem   

Varamedlem Ole Petter Fremmegård Slåbråtveien 45A ole.petter@fremmegard.no 

 

Revisorer  

Hege Solheim  Parkveien 16B, 1415   solheiem.hege@gmail.com   

Svein Erik Larsen Vestre Greverud terrasse 2B, 1415 s-elars@online.no 

   

Koronaåret 2021 

Nok et spesielt år med lite utleie av Grendehuset. Flere faste arrangementer og dugnader ble ikke 

gjennomført i 2021  

 

Økonomi  

Samlet inntekt 2021 var på kr 486 326 som er ned fra kr 591 049 i 2020. Resultatet endte på  

78 317 opp fra  kr 54.485 foregående år. Medlemskontingent utgjorde kr 98 300 og tilskudd for 

oppgradering av Grendehuset utgjorde kr 87 032. Leieinntekter for Grendehuset kr 250 700. For 

andre detaljer, se regnskap for 2021.  

 

Styret ønsker at flere støtter Oppegård Vel gjennom grasrotandelen til Norsk Tipping. I fjor 

innbrakt dette kr 10 899,- fra 22 tippere.  

 

Medlemmer i 2021  

Æresmedlemmer: Haldor Brekke og Geir Bagge-Skarheim.   

Det er 281 betalende medlemmer pr. 31/12 2020. Det er 6 flere som betalte kontingent i 2021 

enn i  2020.    

 

Vellets eiendommer  

Oppegård Vel har følgende eiendommer:  

● 44/104 Sætreskogveien 13 (Grendehuset Vellet)  

● 44/212 Kringsjåveien 10 (vanntårntomten «Sætreskogparken», regulert til friområde)  

 

Styrearbeidet  

Det er avholdt 8 styremøter i løpet av 2021. Gjennomgående tema på hvert møte har vært 

veiretten til Sætreskogparken og driften av grendehuset.  
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Sætreskogparken 

Veirettsaken har tatt mye tid i 2021. Saken skal opp for jordsifteretten våren 2021. Videre 
utbedringer som for eksempel belysning er utsatt til saken er avsluttet.  
 

Grendehuset Vellet 

Styret ønsker å rette en takk til utleieansvarlig Geir Hokholt. Det legges ned et stort arbeid i 
gjennomføring av utleie.  
 
På grunn av usikkerhet og begrensninger rundt korona-epidemien har det kun vært utført 
mindre utbedringer i 2021. Spesielt kan nevnes skifte av lås på hoveddør og utskifting av 
brannvarslingsanlegg.  
 
I forbindelse med høringsrunde på reguleringsplan for Oppegård Syd har grendehusets fremtid 
vært spesielt diskutert. Styret har påklaget kommunens forslag  om å dele opp vellets eiendom 
og frede den gamle delen av huset.  
 
Styret har igangsatt søk etter gode it-systemer som kan forenkle administrasjon for utleie av 
grendehuset 
 

Myraparken 
Vellet beklager at til tross for flere forsøk, har vi ikke lykkes med å få kommunen til å sette parken 

tilbake til opprinnelig stand. 

 

Innbyggerinitiativ for utbedring av Jernbanebrua  

I forbindelse med høringsrunden for Oppegård Syd har jernbanebrua vært tema.  

 

Utfordringer framover   

Styret håper å kunne avslutte saken med veirett til Sætreskogparken. Videre blir det jobbet 
videre med grendehusets og -tomtens fremtid.  
 
Styret har planlagt enkle vedlikeholdsprosjekter på grendehuset. Oppgradering av kjøkkenet er 
foreløpig utsatt. Videre håper vi å kunne sluttføre belysning av Sætreskogparken.  
 

Vellets hjemmeside www.oppegardvel.no  og Facebook www.facebook.com/oppegardvel 

Hjemmesiden og facebook har bidratt til at vi kan holde medlemmene oppdatert om vellets 
aktiviteter. Det er også mulighet for registrering av nye medlemmer via hjemmesiden.  
 

Medlemsaktiviteter 

I 2021 var det ikke mulig å arrangere de aktiviteter vi ønsket, St. Hans feiring på Tusse. Det var 

ingen arrangement i forbindelse med julegrantenningen. Ingen dugnader for Myraparken, Tusse 

og Grendehuset ble organisert. Det er planlagt dugnader for 2022.  

 

Kommunikasjon med medlemmene 

Kommunikasjon ut til medlemmer kan bli bedre, og styret må finne enklere  enn med dagens IT-

løsninger.  

Facebook er i dag en viktig kanal for kommunikasjon med medlemmene, se 

https://www.facebook.com/oppegardvel. 

  

Oppegård, mars 2022 

Styret i Oppegård Vel  

http://www.oppegardvel.no/
https://www.facebook.com/oppegardvel?ref=hl

